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Mlýnek na sníh
Jan Skácel
Škrábnutý jako dřevo,
co stolař stranou odložil,
jdu podle řeky a sedm hromů jasných
svolávám na sebe.
Pod mosty zimní ptáci přelétají,
voda je prázdná.
Vysoko nad hlavami skřípe
slaměný mlýnek na sníh.

Slovo starosty
Vánoce – kouzelné svátky, čas štědrosti, vděčnosti a lásky.
Pro někoho oslava narození Ježíška, pro jiného příležitost dát dárky, pro většinu z nás svátky
plné radosti. Nedočkavě čekáme až se rozsvítí svíčky na vánočním stromečku a s nimi oči
našich dětí a vnoučat. Ten večer nastává zvláštní atmosféra. Každý z nás ji sice prožívá po
svém, ale určitě převládá láska, tolerance, soucit, přátelství a jiné dobré vlastnosti. Přál bych
si, aby nám tyto pocity vydržely i pro dny příští.
Je na nás, jestli dáme ve svátečních dnech přednost televizi a svému pohodlí nebo strávíme
pěkné chvíle s rodinou, s přáteli, se sousedy či jinými lidmi nám blízkými. Stejně jako nám se
vybavují vzpomínky z mládí a z dětství, zůstanou v mysli dnešní mladé generace vzpomínky
na tyto dny, které by měly být nejen o dárcích, ale především o obdarovávání.
Milí spoluobčané, jménem zastupitelstva obce a obecního úřadu Vám chci popřát radostné a
spokojené vánoční svátky, dětem mnoho krásných dárků a nám všem do nového roku
ohleduplnost k ostatním, lásku a zdraví.
Začátkem prosince navštívili členové sociální komise naše občany umístěné v sociálních a
zdravotnických zařízeních. Tyto předvánoční návštěvy provádí křepičtí zastupitelé a
pracovníci obce již několik let a zaslouží si za to poděkování.
František Hlaváček, starosta

Zpráva o činnosti rady ve 4. čtvrtletí roku 2003
19. září 2003 se konala 20. schůze rady.
Rada se seznámila s informací ministerstva
informatiky o testovacím provozu Portálu
veřejné správy a výzvou Ministerstva
vnitra k integraci azylantů ve volných
obecních bytech. Rada postoupila žádost
majitelů restaurace Na růžku o řešení
problému
s neudržovanou
sousední
stavbou stavebnímu úřadu.
3. října 2003 se konala 21. schůze rady
rozšířená o členy komisí. Rada schválila
pronájem obecní garsonky A. Flajšingerovi
do července 2004. Projednávala žádosti
organizací na využívání kulturního sálu a
zaznamenala je do plánu využití sálu. Dále
rozhodla
o
poskytnutí
prostoru
Vodovodům
a
kanalizacím
pro
podepisování nových smluv s občany.
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Starosta informoval radu o proběhlé
schůzce s majiteli pozemků u Nikolčic
kvůli odprodeji pozemků na stavební
místa.
17. října 2003 se konala 22. schůze rady.
Rada projednala žádost Mgr. L. Musilové
o poskytnutí půjčky 10 000 Kč a
postoupila ji k projednání v sociální
komisi. Schválila příznivcům TJ Sokol
zapůjčení sálu na Mikulášskou zábavu a
příspěvek 10 000 Kč na hudbu. Rada
zamítla všechny žádosti Charity Břeclav na
příspěvky pro její činnost. Dále zamítla
žádost o příspěvek na projekt časopisu
Rám. Rada vzala na vědomí výzvu
stavebního úřadu manželům Šafaříkovým
k odstranění závady na domě.
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31. října 2003 se konala 23. schůze rady
rozšířená o členy komisí. Rada schválila
žádost Svazu zahrádkářů o poskytnutí sálu
pro Posezení u cimbálu. Dále schválila
pronájem pozemku M. Štýblovi. Rada
souhlasila s uctěním Dne veteránů dne
11.11.2003. Rada také projednala a
schválila rozpočtové opatření.
14. listopadu 2003 se konala 24. schůze
rady. Rada schválila poskytnutí obrubníků
V. Hlaváčkovi. Dále byla schválena žádost
Sboru dobrovolných hasičů o příspěvek na
hudbu na Hasičském plese. Ostatní jejich
žádosti o finance, týkající se pořádání
plesu zamítla. Rada schválila podepsání
smlouvy
s hudbou
Boršičanka
o
uspořádání vánočního koncertu a pověřila
starostu prověřením žádosti hasičského
sboru Hustopeče o finanční příspěvek na
termokameru.
28. listopadu 2003 se konala 25. schůze
rady rozšířená o členy komisí. Rada
schválila žádost L. Štýblové o zapůjčení
sálu na pravidelná nedělní cvičení.
Souhlasila s výpovědí A. Valové na
pronájem cukrárny. Starosta informoval o
seznamu dlužníků obecního úřadu. Rada
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rozhodla o uhrazení dluhů na stravném a
vymáhání
ostatních
dluhů.
Rada
odsouhlasila exekuční řízení na dlužné
částky
manželů
Šafaříkových
a
Dočkalových.
Rada
také
schválila
rozpočtové opatření – uvolnění prostředků
na výkup pozemků na stavební parcely.
11. prosince se konalo 8. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo zprávu o činnosti rady, prodej
pozemků p. Kryšpínovi, p. Staňkovi a p.
Nevídalové. Zasedání dále schválilo
prominutí poplatku za odpady p. Maškovi
a sl. Maškové z důvodu pobytu v zahraničí.
Dále schválilo smazání dluhu obci na
poplatcích
z důvodu
promlčení.
Zastupitelstvo schválilo poplatek za svoz
odpadu ve výši 320 Kč a úlevy pro občany
starší 85 let a na 3. a další dítě v rodině ne
starší 18 let. Zastupitelé vybrali firmu
Musil pro odvoz komunálního odpadu,
zmocnili radu obce k rozpočtovým
opatřením do výše 500 tis. Kč a rozhodli o
vymáhání dlužných poplatků za odvoz
odpadů soudní cestou.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta
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Z naší mateřinky
Na návrh ředitelství a po schválení Radou
obce je škola uzavřena od 20.12.2003 do
6.1.2004 shodně jako škola základní.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naše rada Jak přežít zimu
nosit teplou pokrývku hlavy
nezmrznout
neztrácet optimismus
pít něco teplého pro zahřátí
zakoupit si nové pletené ponožky
odklízet závěje
vyhledávat teplý lidský dotek
sklouznout se na ledu
kreslit s mrazem po oknech
spočítat všechny barvy sněhu

• rodičům za aktivní přístup
k dílničkám
• sponzorům
Naše pozvání
Táto, mámo, pojď si hrát, co má umět
předškolák .
Očekáváme rodiče předškoláků na další
dílničce přibližně 3. týden v lednu.
Naše přání
Užijte si svátky podle tradic či vlastních
představ a ve zdraví vykročte do Nového
roku.

Dětem přejeme zasněžené prázdniny a splnění alespoň jednoho přáníčka z dopisů pro
Ježíška.

Naše pochvala
• obci za dobrý rozpočet

Božena Dvořáková, ředitelka MŠ

Vánoční ladění
Blíží se Vánoce a lidé najednou začínají
více vnímat, že kromě spěchu a práce na ně
doléhá i sváteční nálada. Připravují si
dárečky pro své nejbližší a těší se na
příjemnou vánoční atmosféru v kruhu
rodiny.
Svátky mají být příjemně prožité, a k tomu
patří i vánoční přípravy. Není to však jen
uklízení, pečení cukroví, shánění dárků a
pěkného stromečku – jde o to, umět se
správně svátečně naladit.
Vánoční ladění zahájily naše paní učitelky
ve středu 26.11. svými vánočními dílnami
pro děti a veřejnost, kde si každý mohl
vyrobit vánoční dekorace.

Příchod Mikuláše jsme společně oslavili ve
středu 3. 12. v kulturním sále při
„Čertovských radovánkách“.
Dalším vánočním laděním jsou vystoupení,
která
připravili žáci ZŠ na každou
adventní
neděli
pod
rozsvíceným
vánočním stromem.
Snad vám naše vánoční ladění přineslo
dobrou náladu a příjemnou sváteční
pohodu.
Za všechny zaměstnance školy i „naše“
děti přeji všem spoluobčanům příjemné
prožití vánočních svátků a do roku 2004
hodně zdraví a rodinného štěstí.
Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy
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Základní škola v Nikolčicích
18. listopadu bylo uzavřeno I. čtvrtletí
školního roku 2003-2004. Byl vyhodnocen
prospěch a chování žáků. Prospěch dětí a
jejich znalosti však budou moci být
vyhodnoceny až s uzavřením 1. pololetí.
V chování našich žáků nebyly zjištěny
žádné závažnější přestupky.

stráněmi“ první místa získali: Otřísalová
K., Fidler R., Vudková D., Petlák D.,
Vídenská J., Švaňhal O., na stupních vítězů
dále stáli: Vintrlík M., Knesl T., Putnová
E., Ludínová M., Ženatý D., Juřina M.,
Všianský D., Rozsívalová R.

Od října se na škole rozjela zájmová
činnost v kroužcích: kroužek anglického a
německého jazyka, cvičení z M a Čj,
zoologicko-akvaristický,
sportovní,
basketbalový, hra na kytaru, počítačový,
výtvarný a literární. K zájmové činnosti
žáků na škole přispívá také školní družina
a školní klub.

Velmi kladně lze hodnotit také sběrovou
aktivitu. Naši žáci nasbírali celkem 250 kg
šípků a 60 q papíru. Tak jako v minulých
letech i v tom letošním se s velkou
odezvou
setkala
výstava dýňových
strašidel a drakiáda. V polovině prosince se
uskuteční Nikolčická vánoční laťka –
závod ve skoku vysokém a přebory školy
ve šplhu.

Koncem prvního čtvrtletí se rozjela školní
kola olympiád a naučných soutěží. 26.
listopadu uspořádala naše škola okresní
kolo dějepisné soutěže Bible a my.
Největšího úspěchu dosáhla v kategorii 8. a
9. tříd Jitka Brychtová, která skončila na
4. místě, v téže kategorii získala 6. místo
Jana Matýšková. Žáci naší školy se v 1.
čtvrtletí zúčastnili několika sportovních
akcí v rámci okrsku i okresu. Nejlépe si
vedli chlapci v halové kopané. Na
okrskovém turnaji v Hustopečích dokázali
zvítězit bez ztráty bodu a v okresním finále
skončili na 3. místě. O úspěch se
zasloužili: Fidler J., Kelbl M., Vintrlík M.,
Strouhal R., Švaňhal O., Polach R., Dostál
P., Knesl T., Nečas H., Nasadil Vl.,
Všianský D. V říjnu chlapci skončili na 2.
místě na turnaji čtyř škol v kopané ve V.
Němčicích. Mladší a starší žákyně naší
školy zvítězily na turnajích v košíkové
v Nikolčicích a ve V. Němčicích.
V silničním běhu ve V. Němčicích první
místa získali: Vídenská J., Otřísalová K.,
Všianský D., Rabovský T. a Kelbl M., na
stupních vítězů dále byli: Švaňhal O.,
Karmazin A., Fidler R. a Smekalová J. V
XIX.
ročníku
„Běhu
nikolčickými

Na leden připravujeme turnaj v košíkové,
přehazované a odbíjené. Koncem února se
naši žáci zúčastní lyžařského výcvikového
kurzu v Ostravici v Moravskoslezských
Beskydech. O vánočních svátcích žáci a
učitelé uspořádají vánoční koledování
v Nikolčicích.
Chtěl bych všechny rodiče a příznivce
školy pozvat na ples, který naše škola
uspořádá ve spolupráci se SRPDŠ 17.
ledna 2004.
Začátkem listopadu obec Nikolčice
zakoupila nový mikrobus značky IVECO,
který škola využívá pro dovoz a odvoz
žáků z Nového Dvora a Křepic. Mikrobus
slouží také pro přepravu žáků na různé
soutěže a akce. Děkujeme touto cestou
všem zainteresovaným v této záležitosti.
Blíží se vánoční svátky – svátky klidu,
míru a pohody. Přeji všem lidem dobré
vůle krásné a příjemné prožití těchto dnů.
Všem našim žákům, jejich rodičům,
učitelům i dalším občanům přeji úspěšný
vstup do roku 2004, hodně zdraví, osobní
pohody a radost ze života.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředite

Příjemné vánoční svátky
V plné pohodě a lásce přejeme každé rodině v naší obci, našemu
klubu i všem naším družstvům. Nechť pod vyzdobeným stromečkem
najdete nejen štědrovečerní otevřené srdce, radost a úsměvy, ale také
laskavost a porozumění pro druhé, úctu a respekt před uměním a
schopností soupeře. Mezi dárky by nemělo chybět úsilí po úspěchu,
nasazení a vůle vydat ze sebe v každém střetnutí to nejlepší.
Fotbal je králem sportu, proto si vždy a všude připomínejme zásady
fair-play! Přejeme také vše nejlepší k Novému roku, který bychom měli zasvětit nejen svému
soukromí a práci, ale svými výkony přispět i ke kouzlu kulatého míče. O Vánocích se
zamýšlíme nejen co udělat lépe, avšak také jak svá předsevzetí splnit.
výbor TJ Sokol Křepice

Kynologický klub
V říjnu kynologický klub spolu se základní školou připravil pro děti ukázku výcviku psů
spojenou s přednáškou. Také letos byl zájem dětí veliký a potěšila nás i přítomnost jejich
rodičů. Dotazy směřovaly nejen na výcvik, ale také na péči o psa nebo na jeho potřeby.
Rádi bychom seznámili veřejnost i s tím , že obec a náš klub připravují pro výcvik psů nové
cvičiště, které bude sloužit stále se zvětšujícímu počtu chovatelů a milovníků psů.
Přejeme všem do nastávajícího roku zdraví, štěstí, ale i toleranci a vzájemné pochopení.
jednatel KK

Cimbál 2003
Už pošesté zorganizoval výbor křepických
zahrádkářů přátelské posezení u cimbálu
nejen pro sebe, ale i pro ostatní příznivce
cimbálové muziky. V průběhu večera
proběhla malá přehlídka vín místních
vinařů spojená s ochutnáváním.
Myslím, že záměr připravit našim
občanům malé pohoštění a pobavit je se
nám podařil. Ti co přišli určitě alespoň na
chvíli zapomněli na starosti všedních dnů a

zaposlouchali se, případně si zazpívali
krásné cimbálové písně.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
děvčatům Vintrlíkovým (č.p. 248) a
Přibylovým (č. p.403) za pěkné, obložené
talíře, místním vinařům za poskytnuté
vzorky vín a členům výboru ČZS za
přípravu této akce.
Antonín Vintrlík

Příjemné prožití svátků vánočních, všechno nejlepší a hodně zdraví v novém roce přeje místní
sdružení ODS.
Urbánek V.
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Důležitý sebezápor
Když se sejde více dříve narozených
občanů, většinou přejde rozhovor na
nemoci, bolesti, léky a jiné životní potíže.
Zdá se, že si staří občané zdraví více váží,
poněvadž každý většinou nějaké zdravotní
potíže zažil a dovede si spíše přiznat, že to
může být nedostatkem sebezáporu nebo
špatným životním stylem. Naproti tomu
někteří mladí, třeba i školáci, studenti a
pracující mládež v plné síle a životním
elánu si zdraví vědomě ničí užíváním drog,
čicháním toluenu, holdováním v alkoholu,
kouřením. Přestože vědí, že toto všechno
zdraví škodí. Nedovedou si však požitek
z těchto drog odříci. Až se tento
dlouhodobý špatný sebezápor projeví
nemocí, pak hledají zdravotnické a sociální
instituce. Jenže v těžších případech může
být i pozdě. Jsou i tací, kteří ani
nepřemýšlí co je dobře a co špatně, protože
se chtějí vyrovnat v partě, přizpůsobit
módě, šoubyznysu, reklamám v bulvárních
časopisech doporučujících sex, či věci ve
svém důsledku špatné, jen když jde o
obchod.

U každého jednotlivce je potřeba
sebezáporu individuální. Většinou každý
ví, kde ho bota tlačí. Ať je to se snížením
nadváhy nebo přílišným rozčilováním atd.
Důležitější je však prevence, ne až léčení
toho, co jsme si zavinili špatným životním
stylem a špatným sebezáporem. Kdo se
nezdrží, musí počítat dříve či později
s nežádoucími následky. Naši předkové
ctili zdravotní pořekadlo. „Jez do polosyta,
pij do polopita a vyjdou ti naplno léta.“
Těchto zdravotních pořekadel je více a
platí dodnes.
Neméně
důležitý
je
i sebezápor
v duchovním a církevním životě, kterým je
důsledné dodržování desatera. Takže je
dobré, raději nějaký sebezápor podstoupit a
tak vytvořit předpoklad pro lepší životný
styl, ale i pro lepší prožití nastávajících
svátků vánočních, ve zdravé, milé a
příjemné pohodě.
Alois Broskva, kronikář

Pes tulák
Již delší dobu mi leží v hlavě jeden příběh. Pro mnohé je to úplně obyčejná záležitost. Ale
jsem již taková, že mi ani osud psa není lhostejný.
Jednoho dne, v minulém měsíci jsem se setkala v Řidkově na volném prostoru u
prodávajících Vietnamců s pěkným, černým psem. S bohatou a vlnitou srstí hned získal moje
sympatie. Pokojně se mezi námi kupujícími procházel a očichával nás. Předpokládala jsem, že
má zde svého pána.
Další den jsem jej viděla před samoobsluhou. Zdálo se, že na někoho čeká, ale hned jsem se
přesvědčila, že zde žebrá. Vytáhla jsem z kabele rohlík a nalámala jej. V několika vteřinách
byl v jeho útrobách. Nemohla jsem to pochopit, že někdo může do nastávající zimy vyhnat
psa. Oznámila jsem na obecní úřad tento případ. Byla jsem uklidněna, když mi bylo sděleno,
že je to hlášeno rozhlasem i v okolních dědinách, aby si majitel psa zajistil.
Pak jsem se s ním ještě jednou setkala u kostela. Byl mezi dětmi a ony s ním dováděly.
Dohadovaly se jedno přes druhé, kdo si jej vezme domů. Doufala jsem, že se najde rodič,
který udělá svému dítěti radost. Protože chodím s naším jezevčíkem na procházku, zabalila
jsem vždy kousek jídla a strčila do kapsy. Neměla jsem již to štěstí, abych se s ním potkala.
Snažila jsem se jít po jeho stopě s úmyslem vzít jej domů, ale bezvýsledně.
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Vyčítám si, že jsem se pozdě rozhodla a spoléhala na soucit někoho jiného. Nazvala jsem jej
Tulákem, ale nestal se jím z vlastní vůle.
Blažena Kosinová

Jak ten čas letí
Zima se hlásí o svá práva a s ní začíná i příprava na vánoční svátky, které jsou nejkrásnějšími
dny v roce.
Nastává zase nákupní horečka spojená se sháněním dárků. Zajisté to budou mobily, počítače a
různé drahé dárky. Skromný, malý dárek však často více potěší a zahřeje u srdce.
Cukroví je napečeno, ale hospodyňky mají stále plné ruce práce, aby sváteční stůl byl bohatě
prostřen. Jistě nebude chybět tradiční kapr a různé speciality.
Ozdobené vánoční stromky rozzáří naše příbytky. Děti už se těší na dárky od Ježíška.
Vánoční náladu doprovází koledy Vánoce,Vánoce přicházejí, Tichá noc a jiné. Někde zůstane
pod stromkem dárek nerozbalený pro toho, kdo nás opustil.
Budeme si navzájem přát dobrého zdraví a pohody. Co nám zase příští rok přinese, je ale
otázkou nás všech. Otevřená srdce bychom měli mít nejen o Vánocích, ale i v dalších
všedních a uspěchaných dnech. Vždyť pěkný mezilidský vztah je vzácný dar!
Josef Suchánek

Hej páni konšelé, já bych chtěl na světě ráj
Tenkrát ještě chlapi na moravském
Slovácku kouřili fajky, kočičáky míšky na
tabák zapásané zástěrou na pásu. V zimě
nosili kožichy dubeňáky s vyšitými
tulipány na zádech a baranice čepice.
V létě konopné gatě třaslavice, širokou
konopnou košili s červenou pentličkou u
krku na zavázání.
Šohaji v hody ve slováckém kroji
v hospodě u muziky se bili o frajírky a o
kosárky. Dívky chodily v létě na panský
tovarych, vydělat si k hodům na nové šaty
a v zimě vyšívaly canglové fertochy. Ženy,
ty většinou rodily a doma chovaly děti.
Abychom nezůstali jenom u těch kožichů,
podívejme se taky, co je v nich.
Starosta, hlava obce starostoval čestně
sedmnáct roků, až do války, kdy ho Němci
sesadili. Všechny okolní obce nám ho
záviděly. Ale jednou na schůzi obecního
zastupitelstva mu to také nevyšlo. „Sme tu
teda všeci, esli dobře vidím,“ řekl starosta.
„Vitajte všecí tady ve škole, kde sa dnes
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uskuteční, a mosí to aj byt, volba polecajta,
pastýřa a hotařů. Tyto osoby sů tak
potřebné v obci, jak obecní plemeníci,
býci, kozlé a kanci, to víme všecí. Enomže
plemeníků
kupujeme…
a
tych
prodáváme.“ Starosta chtěl říct volíme, ale
skočil mu do řeči strýc Taraška, který
myslil na aldamáš, po volbě obecních
služebníků. Starosta zčervenal a řekl: „Ty
byť ticho Francku, nemáš zaplacenů
předloňsků daň, tak drž chlebárňu.“ „Co
sem to chcel, ja to,“ řekl starosta a
pokračoval. „Tak býků máme dvoch,
starého a mladého, kozla jedného (zatím na
to stačí), ale co s osobama, které dnešním
dněm máme aj nemáme. Víme všecí, že na
Štěpána není pána. Tady Lojzek po méj
levici zastává polecajtský úřad dobře.
Postav sa hovado, dyž ťa člověk vyvolává.
Si v maštali?“ Napomínal tiše starosta
Lojzka.
„A aj ti dobře nádeničí,“ ozval se strýc
Skřivánek,
agrárník.
„Kuš,
kmotře,“starosta to diplomaticky odrazil a
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pokračoval. „Ale je tady toť Janek Stehlí,
který to chce dělat lacinší.“ Stýc Šváb ze
strany lidové, jak i starosta řekl: „Chlapi,
žádný špás to nebude, rozmyslime sa.
Lojzek má polecajtský mundůr po
nebožtíkovi Smutném a ten byli stejné
výšky, ale co s Jankem, kdyby byl
zvolený? Dyť je dlůhý jak obřísko a hlavu
má jak ingršpír.“ „Já chcu mlůvit,“ hlásil
sa o slovo strýc Taraška. Hájil barvu. Janek
byl proletář a strýca volil. „Hm, veliký,
malý, jak to čuju, to byli aj císařé, králé a
prezidenti. Moseli byt stejní a nejsů. Može
nekdo říct matce, aby ho porodila akorát?
Mundůr je mudůr a tělo je něco inšího, kór
dyž je hladké, jak tady Jankovo. Mějte lidé
rozum, má osm děcek a dvě měřičky
obecního pola. Já bych řekl, že obecní gatě
po Smutném nebudů Jankovi tak krátké a
dyby, tak mu jich doma žena nadšije a tů
hlavu pod čepicu také schová.“

komunistu a věděl, jak volba dopadne.
Hrál si s výborem jak kočka s myší a
navrch hodil Janka. „Kdo chce, aby od
Štěpána byl polecajtem toť Janek, nech
zdvihne pravů ruku.“ „Proč pravů?“ Ozval
sa trafikant Škrápek, invalida. Pravou ruku
položil za císaře pána. „Zdvihni, kterů máš,
nejsu slepý. Dyby nám víc nescházelo, šak
si ináč dobrý chlap,“ řekl starosta a počítal
ruky. Jedna, dvě, tři, čtyři a dost myslil si
starosta. Pět ruk zůstalo pro Lojzka.
Strýček Líčeník , lidovec spal. Strýc
Taraška, který seděl vedle žduchl do
strýčka a řekl: „Co ty na to říkáš,
Martine?“ Martin vyskočil jak k telení
krávy a rozespalý zařval: „Dajme mu to,
šak to potřebuje!“ Myslel, že se jedná o
Lojzka, byl to synovec. Starostovi se
svezla hlava do kožichu a o Lojzkovi už se
ani nehlasovalo.Aldamáš se pil svorně do
půlnoci.

„Potrhajme chlapi a nepasme sa pořád na
úvratí. Doma roby brblů a krávy hladné
v maštaly bučá,“ řekl starosta.
Starostovi se to dobře mluvilo. Měl doma
služebního pacholka, dívku a tady pět
lidovců, třech agrárníků a jednoho

Ve žních, když Janek u starosty sékl obilí a
strýc Taraška mu připomínal třídní boj,
Janek odpověděl: „Šak já chcu bojovat,
enom co sa u starosty najím.“
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Pavel Popovský st., Starý Poddvoro
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Oznámení a informace
Tříkrálová sbírka
Stejně tak jako loni i letos proběhne v rámci celé republiky při příležitosti svátku Tří králů
Tříkrálová sbírka 2004. Výtěžek sbírky je jako každý rok určen na podporu charitativních a
humanitárních projektů.
V době od 2. do 11. l. 2004 budou chodit do domácností v celé České republice skupiny
koledníků (tří králů) s koledou a budou vybírat do pokladniček příspěvky od občanů.
Poskytujete ubytování?
Máte zájem o prezentaci vašich reklamních letáčků v informačních
centrech?
Rádi Vás zařadíme také do katalogu a do námi vypracovaných
materiálů, které poskytujeme nejširší veřejnosti. Tyto materiály
nabízíme také na prezentačních akcích města Hustopeče a mikroregionu. Př: Regiontour-výstaviště Brno, Dny příhraničních
regionů,…
Pokud máte zájem, zavolejte nebo se zastavte na informačním centru v Hustopečích.
Informační centrum, Městské muzeum a galerie, Dukelské náměstí 23, tel. 519 412 909, sl.
Klecandrová.
Hustopečské trhy a řemesla
Pracovníci Městského muzea v Hustopečích by chtěli modrý malovaný nábytek začlenit do
nové expozice, a proto se obracejí na obyvatele nejen Hustopečí ale i z okolních vesnic
s žádostí o prodej či darování dochovaných kusů tohoto nábytku. V případě zájmu se můžete
obrátit na Městské muzeum na čísla 519 413 849 nebo 519 412 909.
Knihovna &
Čtenáři si mohou vypůjčit knihy ještě 22. a 29. prosince 2003.
knihovnice
.

Pozvánky
Vánoční koncert Boršičanky, který pořádá obec Křepice, se koná v pátek 19. prosince 2003
v 19 hodin v kulturním sále.
Hasičský ples bude v sobotu 17. l. 2004. Hraje Lácaranka.
Bodování vín v Křepicích proběhne v neděli 1. února 2004 a košt vína pak za týden
v sobotu 7. února od 13 hodin v kulturním sále.
Sportovci budou pořádat svůj ples v sobotu 21. února 2004.
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Křepičáci, pochlubte se!
V minulém čísle jsme zveřejnili výzvu pro všechny místní občany, aby se pochlubili výrobky
svých šikovných rukou, své vynalézavosti a trpělivosti na výstavě umu křepických občanů.
Přestože byla výzva zveřejněna a proběhlo i několik hlášení v místním rozhlase, přihlásilo se
jen 5 místních občanů. Domníváme se, že šikovných a pracovitých lidí je v Křepicích
mnohem více a proto vyzýváme znovu všechny obyvatele naší obce, aby nabídli své výrobky,
případně tipy na šikovné lidi, kteří se mají čím pochlubit. Tyto šikulky potom budeme
kontaktovat osobně a domluvíme se s nimi na formě jejich prezentace. Podobné výstavy
probíhají pravidelně v různých vesnicích celé Moravy. Nevěříme, že by v Křepicích neměli
lidé co nabídnout. Rádi bychom, kdyby takováto výstava mohla proběhnout v jarních
měsících. Tematicky není výstava nijak omezena, výrobky budou pouze utříděny do
tematicky podobných expozic. Rádi vystavíme práce rukodělné, modelářské, výtvarné i
fotografické. A proto znovu vyzýváme „Křepičáci, pochlubte se!“

Reklama

své služby nabízí
specializovaný maloobchod

TRUHLÁŘSTVÍ
Michal Vahala

691 65 Křepice 323
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tel./fax 519 417 959

mobil: 777 674 739

strana 11

Společenská kronika
V říjnu až prosince 2003 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Brychtová Vojtěška
Urbánek František
Fleišinger Jan
Vaněk Štěpán
Rejzková Marie
Papežová Marie
Maška František
Papežová Božena
Kolková Marie
Tomek Josef
Relichová Bohuslava
Strouhalová Božena

91
90
83
83
83
82
82
82
81
81
80
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Tomek Jan
Lazorčáková Margita
Relichová Anežka
Vintrlík František
Zach František
Rozkydal František
Kaňa Oldřich
Ježek Miroslav
Laichmanová Marta
Jeřábková Františka

75
70
70
70
70
60
60
60
60
60

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany.
V listopadu zemřela Julie Valová (1929) a
Jan Dröscher (1935).
V prosinci zemřel Jan Nečas (1932).
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